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Intressanta artiklar
Mohit Bhandari — nyligen utnämnd gästprofessor vid avdelningen för ortopedi

Läs Roland Thomeés intervju med Mohit
Bhandari här >>
Genväg till välgjorda kliniska studier

Vi vill dessutom väcka er uppmärksamhet på en mycket
bra hemsida som är inriktad enbart mot evidens-baserad
ortopedi som Mohit Bhandari, ligger bakom nämligen
www.orthoevidence.com
SOF Årsmöte
3-7/9 2012 i Kristianstad

Muskuloskeletala sjukdomar; aktuella forskningsmetoder

Trevlig sommar önskar
redaktionen för
Ledord!

Denna kurs har nu återigen genomförts under vårterminen. Kursen syftade till att ge en överblick över metoder och möjligheter inom det ortopediska forskningsfältet samt att väcka nyfikenhet för, och främja forskning.
Läs Helena Barreto Henrikssons rapport >>
Läkarstudenter visar stort intresse för
ortopedi
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Roland Thomeé

Redaktion
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Johan Kärrholm
Katarina Olinder Eriksson

Vi vill uppmärksamma två mycket
bra studentarbeten, som gjorts av
Lisa Hagelqvist och Christan Gustavsson under handledning av Kristian

redaktionen
för bidrag
till nyhetsbrevet.

manfattning av artikeln >>
Effectiveness of Anterior
Cruciate Ligament Injury
Prevention Training Programs av Sadoghi et al

En sammanfattning av artikeln är skriven av Mattias
Ahldén och kan läsas här >>
Prevention of acute knee
injuries in adolescent female
football players: cluster randomised controlled trial

Läs Neel Desai sammanfattning av artikeln skriven av
Markus Waldén et al. Läs
mer >>
Korsbandsregistrets årsrapport för 2011

Rapport från docentmötet den 9 maj

Mötet var mycket välbesök med över 20 docentaspiranter,
i varierande stadier i sin docentkarriär. Diskussion och information om regler, kurser, publikationer och undervisning fanns på agendan. Läs mer och se ppt från mötet >>
Disorders of the achilles tendon insertion

någon i

Läs Thom Magnussons sam-

Samuelsson. Läs mer och se deras studentarbeten här >>

Björn Rydevik
Kontakta

A Collaborative Of Leading
Health Systems Finds Wide
Variations In Total Knee Replacement Delivery And Takes Steps To Improve Value
av Tomek et al

Boken är den tredje i raden av böcker om
Achillessenan, de två tidigare har handlat om
akuta rupturer och kronisk sensmärta
(tendinopati). Bland författarna finns Jon
Karlsson och Karin Grävare Silbernagel.
Läs mer >>

finns nu även
att läsa på engelska >>

Anslag att söka
Tore Nilsons Stiftelse för
medicinsk forskning

Senast 3 september
Läs mer >>

